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E AVALUACIÓ AMBIENTAL

E.1 Introducció

Segons la llei 6/2001 en els projectes  que figuren als annexes de la llei ha de constar 
una avaluació d'impacte ambiental.

De les dades obligatòries que cal presentar, afecten al present projecte:

➢ Estimació  de les  quantitats  i  tipus  de  residus  abocats,  emissions  de  gasos  o 
consum d'energia.

➢ Exposició  de  principals  alternatives  estudiades  tenint  en  compte  els  efectes 
ambientals.

Els aspectes ambientals que s'han considerat són els residus generats, les emissions de 
gasos derivades del projecte i el consum elèctric.

E.2 Residus generats

A continuació es detalla el principal tipus de residu generat.

➢ Tipologia del residu: paper (assimilable a residu municipal)

➢ Quantitat del residu: 2000 fulls.

➢ Massa full: 4 grams

➢ Quantitat total abocada: 8 kg de paper

➢ Tractament  posterior:  disposició  en  contenidors  municipals  de  reciclatge  per 
incrementar el cicle de vida.

Altres residus que s'han generat són: 4 cartutxos de tinta d'impressora de diversos colors 
i materials compostos (bolígrafs...). Cada material es tracta segons el que determinen les 
normatives locals.

També es té en compte que tant l'ordinador, com la impressora o altres eines que s'han 
utilitzat  tenen un cicle  de vida limitat.  Un cop es consideri  que aquestes eines ja no 
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cumpleixen  els  requeriments  de  l'usuari,  es  busca  la  forma  de  canalitzar  aquests 
recursos, bé cap a una possible reutilització en organitzacions sense ànim de lucre, bé 
reciclant-los a través de la disposició en un Punt Verd de Barri de Barcelona.

El  reciclatge,  quan la  reutilització  ja  no sigui  possible,  es recullen  de forma selectiva 
segons el  que s'especifica  a  l'RD 208/2005  de 27 de febrer  de 2005.  Concretament 
aquests  residus  es  caracteritzen  segons  el  codi  CER  20  01  35  Equips  elèctrics  i 
electrònics  rebutjats,  diferents  dels  especificats  en  els  codis  200121  que  contenen 
components perillosos.

E.3 Consum elèctric

Tal com ja s'ha descrit a l'apartat anterior el consum elèctric principal és degut al consum 
de l'ordinador. 

S'ha  fet  una  estimació  de  100  W  de  consum  energètic  per  un  ordinador  encès  i 
processant dades si es consideren unes 400 hores en funcionament, s'obté 40 kWh.

El consum elèctric degut a la il·luminació, es calcula suposant una bombeta de 60 W, 
encesa durant 200 hores. S'obtè un consum de 12 kWh.

És a dir, un total de 52 kWh.

E.4 Emissions de gasos

Tipologia de les emissions: Emissions de CO2

Quantitat  emesa  relativa  al  transport:  segons  l'Agència  d'Energia  de  Barcelona  un 
transport en un tren de rodalies consumeix 0,35 MJ viatger  
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. Per tant si fem 50 

desplaçaments de 10 km de mitjana, fem un consum de 175 MJ. Si fem la conversió en 
0,27 kg CO2 /kWh (Informe MIES, UPC, 1999), obtenim una emissió de  13,125 kg CO2 

emès a l'atmosfera.

Quantitat  emesa relativa al consum elèctric: 1kWh = 0,545 kg de CO2 (Informe MIES, 
UPC, 1999).  És a dir, 52*0,545 són 28,34 kg CO2.

Quantitat total emesa = 28,34 kg CO2

E.5 Conclusions

Tal com es pot comprovar l'impacte ambiental negatiu que ha produït la redacció d'aquest 
projecte és reduït. En canvi, durant tot el projecte s'han tingut en compte els impactes 
ambientals a l'entorn en casos de ruptura. Un exemple és l'estudi de les zones protegides 
pel Pla d'Espais d’interès Natural de la Generalitat de Catalunya.


